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Protokoll från årsmöte i Föreningen Borneo
Orangutan Survival Sweden (BOS Sweden)
den 3O maj 2O11 kl  18:3O

Plats:  Hightech bui ld ing 141 ,  Stockholm

1. Mötet öppnades av Jakob Lind, ordförande i styrelsen som hälsade alla medlemmar
välkomna.

2. Till mötesordförande valdes Ulrika Lamberth. Till mötessekreterare valdes Jennie
Larsson och til l justeringsmän Emma Pernald och Caroline Forsström.

3. Det beslutades av medlemmarna att årsmötet blivit behörigen utlyst.

4. Dagordningen godkändes utan justeringar.

5. Röstlängden fastställdes, se bilaga 1 för närvarolista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år foredrogs delvis av Chris
Williams som informerade om centren på Borneo och den verksamhet som utforts
där under 2010. Chris Williams informerade bland annat om att BOS i nuläget har
nästan 4 000 orangutanger som vi sköter om, dels på två center samt i det vilda,
vilket utgör c:a en tiondel av det totala orangutangbeståndet i världen. Chris
Williams informerade också om att 86 000 hektar skog köps under året som
kommer göra det möjligt att släppa ut fler orangutanger.

Jakob informerade om den verksamhet som bedrivits inom den svenska föreningen
under 2010. Styrelsen har arbetat mycket med att stärka administrationen inom
föreningen och har påbörjat jobbet med att uppfylla de krav som ställs på
föreningen från FRll - Frivil l igorganisationernas insamlingsråd. Föreningen har
även arbetat med att uppdatera medlemsdatabasen samt framtagande av en ny
hemsida. Styrelsen har även jobbat för att den svenska föreningen skall utveckla
sitt samarbete med bland annat den danska föreningen för att effektivisera
administration inom foreningarna, samarbeta kring marknadsföringsaktiviteter etc.

7. Föreningens kassör, Jennie Larsson, gick igenom årsredovisningen. Det noterades
att intäkterna ökat mot föregående år med c:a 700 Tkr, vilket främst beror på att
medel erhållits från Svenska Postkodstiftelsen under 2010. Kostnaderna låg i stort
sett i nivå med föregående år men undantag för personalkostnaderna som ökat
något då generalsekreteraren erhållit ett månadsarvode under året. Skickade medel
till BOS International uppgick till c:a 1 Mkr. Föreningen har medvetet väntat med att
skicka ner mer medel då en omorganisation pågår inom den internationella
organisationen, varför föreningen i årsredovisningen redovisar en stor kassa.

8. Föreningens revisor Johan Palm föredrog revisionsberättelsen för verksaÅhetsåret
och rekommenderade att ansvarsfrihet kan ges till styrelsen då inga anmärkningar
uppkommit under revisionen av föreningen.



9. Arsmötet beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen.

10.Arsmötet fastställde budget inför 2011 i enlighet med styrelsen förslag, se bilaga2.

11.lnga motioner hade inkommit varpå punkten utgick.

12. Mötesordförande presenterade valberedningens förslag till ny styrelse och
närvarande styrelsemedlemmar presenterade sig för årsmötet. Valberedningens
förslag återfinns i bilaga 3. Presentation av styrelsens medlemmar återfinns i bilaga
4. Arsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag vilket innebar att
sittande styrelse omvaldes och nyvald styrelsemedlem blev Charlotte Kämpe.

13.Arsmötet beslutade att omval skulle ske av revisorerna Johan Palm och Jochum
Ejlertsson.

14.Samma valberedning som föregående år (Arne Weise och Mirja Hjelm) förelogs och
accepterades av Arsmötet.

lS.Styrelsen förslag om ändring i stadgarna av föreningens namn frän Föreningen
Borneo Orangutan Suruival Sweden (BOS Sweden) till Save the orangutan
accepteras av årsmötet. Uppdaterade stadgar efter beslutet återfinns i bilaga 5.

16. Styrelsen forslag om ändring i stadgarna i avseende att utöka syftet med
föreningen frän att verka för orangutangernas överlevnad i Indonesrbn till att verka
för orangutangernas överlevnad och bevarande av deras livsmiljöer (vilket innebär
möjligheten att kunna verka i både Indonesien och Malaysia), godkändes av
årsmötet. Se bilaga 5 för nya stadgar.

17. Styrelsens forslag till ändring av paragraf 5 i stadgarna återtogs av styrelsen på
årsmötet, efter godkännande om återtagning erhållits av årsmötet.

l8.Jakob informerade närvarande medlemmar om det framtida utökade internationellt
samarbetet, framförallt med den danska föreningen, vilket även inkluderar utökat
styrelsesamarbete.

19. Då inga övriga frågor fanns avslutades årsmötet.

Ulrika Lamberth
Mötesordförande


